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   احلادية عشرةالس جدول أعمال جلسة 

   صباحا٩:٣٠ًم الساعة ١٩/١/٢٠٠٩ثنين اإل

  الثالثدور االنعقاد العادي 
  الفصل التشريعي الثاني

 

  
 .المعتذرينتالوة أسماء  -١
 

  .العاشرةالتصديق على مضبطة الجلسة  -٢
  

 : الواردةالرسائل  -٣
 النعيمي، خالد حسين حمد مبارك:  قدمة من أصحاب السعادة األعضاءرسالة م •

عائشة سالم مبارك، . المسقطي، جميل علي المتروك، سعود عبدالعزيز كانو، د
  .استرداد االقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاريطلب بخصوص 

 

لموجه إلى صاحب السعادة الدكتور فيصل بن يعقـوب الحمـر وزيـر             االسؤال   -٤
وزية سعيد الصالح بـشأن نـسبة       الصحة والمقدم من سعادة العضو الدكتورة ف      

 )ورد الوزير عليه .( إصابة األطفال بمرض السكري في مملكة البحرين 
 

السؤال الموجه إلى صاحب السعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل             -٥
والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بشأن خطط وزارة العمل للحد  

 )ورد الوزير عليه . ( عن العمالة الوطنيةمن استغناء القطاع الخاص 
 

) ٧٤(من القانون رقم    ) ٦( مشروع قانون بتعديل المادة      أخذ الرأي النهائي على    -٦
 .م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين٢٠٠٦لسنة 

 



 ٢

مشروع قـانون بـشأن      لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص    التكميلي ل تقرير  ال -٧
عاملة البحرينية في كل مـا يخـص الرسـوم    معاملة زوجة البحريني األجنبية م   
 .المقررة على الخدمات الحكومية

  

تقرير زيادة ألصحاب المعاشات    بتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون        -٨
والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام قانون تنظيم معاشات ومكافـآت التقاعـد           
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرسوم بقـانون رقـم             

 .م١٩٧٦لسنة ) ١١(
  

تقرير زيادة ألصحاب المعاشات    بتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون        -٩
قين عنهم الخاضعين ألحكام قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم         والمستح

 .م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(بقانون رقم 
  

تقرير زيادة ألصحاب المعاشات    بتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون        -١٠
م بـشأن  ١٩٧٥لـسنة  ) ١٣(والمستحقين عنهم الخاضعين ألحكام القانون رقم    

 .وظفي الحكومةتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لم
 

تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين         -١١
 .م١٩٧٦لسنة ) ٢٤(االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

  

ا إلى مكرر) ٧(تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم        -١٢
افآت التقاعد لموظفي م بشأن تنظيم معاشات ومك١٩٧٥لسنة ) ١٣(القانون رقم 

 .الحكومة
  

ا مكـرر ) ٣٤(تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم           -١٣
لـسنة  ) ٢٤(إلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسـوم بقـانون رقـم            

 .م١٩٧٦



 ٣

  

تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام            -١٤
م بشأن حماية الشواطئ والـسواحل والمنافـذ        ٢٠٠٦سنة  ل) ٢٠(القانون رقم   

 .البحرية
  

تقرير وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المؤتمر الثالث واالجتماع الرابـع             -١٥
لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي          

 نـوفمبر   ٢٦ إلـى    ٢٤ السودان خالل الفترة مـن       –والذي عقد في الخرطوم     
 .م٢٠٠٨

  
 . يستجد من أعمال ما -١٦


